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PESQUISA SOBRE OS  
JOVENS VICENTINOS NO MUNDO 

 
Agradecemos aos RESPONSÁVEIS NACIONAIS das Associações da Família Vicentina por 

responder esta pesquisa e enviar-la à Comissão Preparatória do Encontro de Jovens 
Vicentinos e da Jornada Mundial da Juventude (jmj2011fv@gmail.com) antes de 20 de abril 

de 2011. 
 
ASSOCIAÇÃO / GRUPO DA FAMILIA VICENTINA  
______________________________________________________________________ 
 
PAÍS _________________________________________________________________ 
 
DADOS DE QUEM RESPONDE A PESQUISA 
 
 Nome e sobrenomes: _______________________________________________ 
 Cargo na Associação: ____________________________________________ 
 Correio eletrônico: _______________________________________________ 
 
OS JOVENS DA ASSOCIAÇÃO EM NÚMEROS 
 
 Número de sócios Jovens (entre 16 e 35 anos) _____________ 
 Número de grupos ou colégios onde estão presentes _________ 
 Número de homens ___________   

Número de mulheres _________ 
 
 
I. ONDE ESTÃO PRESENTES OS JOVENS DA ASSOCIAÇÃO? 
 
Pontue de 01 a 05 os seguintes aspectos, utilizando o seguinte código: 
1 = Muito deficiente 2 = Deficiente  3 = Regular  4 = Satisfatória         5 = Muito satisfatória 
 

 1 2 3 4 5 
1. Presença dos Jovens da Associação na 

Igreja local (serviço na Igreja diocesana 
e/ou nas Paróquias) 

     

2. Relação, colaboração e conhecimento de 
outros ramos da Família Vicentina 

     

3. Caminhada e funcionamento da 
Coordenadora da Família Vicentina em seu 
país 
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4. Presença dos Jovens da Associação na Igreja local: 
 
4.1. Citar dois aspectos principais a melhorar: 

a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 

 
4.2. Citar dois logros principais conseguidos:  

a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 

 
 

5. Relação dos Jovens da Associação com outros ramos da Família Vicentina:  
 
5.1. Citar dois aspectos principais a melhorar: 

a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 

 
5.2. Citar dois logros principais conseguidos: 

a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 

 
 
 

II. VIVÊNCIA DA FÉ E O CARISMA VICENTINO NOS JOVENS. 
 
Pontue de 01 a 05 os seguintes aspectos, utilizando o seguinte código: 
1 = Muito deficiente 2 = Deficiente  3 = Regular  4 = Satisfatória         5 = Muito satisfatória 
 

 1 2 3 4 5 
6. Vida de fé dos Jovens da Associação, tomando em 
conta a vivência de:  

     

             6.1. Celebração da Eucaristia      
             6.2. Oração pessoal e comunitária      
           6.3. Retiros e convivências      
           6.4. Encontros de formação      
7. Vivência do carisma Vicentino nos Jovens da 
Associação: 

     

           7.1. Dimensão missionária      
           7.2. Experiência de serviço direto ao pobre      
          7.3. Participação em projetos de “mudança de 

estruturas” 
     

8. Conhecimento da vida e a espiritualidade dos 
referentes Vicentinos (santos e beatos da Família Vicentina, 
especialmente São Vicente de Paulo e Santa Luisa de 
Marillac) 
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9. Acompanhamento espiritual dos Jovens da Associação      
 
 
10. Indique o número aproximado de acompanhantes espirituais dos Jovens:  
 
 Número 
Missionários da Congregação da Missão  
Filhas da Caridade  
Leigos adultos da Associação  
Sacerdotes Diocesanos  
 
Outros (especificar) 
_________________________________________________ 
 

 

   
 

III. ONDE E COMO TRABALHAMOS OS JOVENES VICENTINOS? 
 
11. Indique com um X os três (3) campos de ação social (serviço ao pobre) onde existe maior 
presença dos Jovens da Associação:   
 
Educação  Tempo Livre / Ócio  
Saúde  Toxicomania/Drogadição  
Atenção aos idosos  Sem teto/ Sem lar  
Imigração  Desenvolvimento comunitário  
Marginação social  Centros penitenciários  
Promoção da mulher  Presença pública   
Menores em situação de risco    
 
Outro (especificar) _______________________________________________ 
 

 

 
 
12. Como realizam estes serviços aos pobres? 
 
Pontue de 01 a 05 os seguintes aspectos, utilizando o seguinte código: 
1 = Muito deficiente 2 = Deficiente  3 = Regular  4 = Satisfatória         5 = Muito satisfatória 
 
 1 2 3 4 5 
Participação em projetos públicos      
Participação em projetos da Família Vicentina      
Participação em projetos de “mudança de estruturas”      
Participação em projetos da própria Associação      
Participação em projetos da Igreja Local      
Outro (especificar) _____________________________ 
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13. Que metodologia utilizam os Jovens na realização destes serviços aos pobres? 
 
Ações programadas, executadas e avaliadas   
Ações pontuais (urgências, momentos concretos do ano)  
 
Outras formas (especificar) 
_____________________________________________ 
 

 

 
 
14. Enumere os dois (2) principais novos campos de serviço a desenvolvidos pelos Jovens na 
Associação:  

a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 

 
 
15. Trabalho em rede com outras entidades tanto eclesiais como civis em “missão partilhada” 
 
Pontue de 01 a 05 os seguintes aspectos, utilizando o seguinte código: 
1 = Muito deficiente 2 = Deficiente  3 = Regular  4 = Satisfatória         5 = Muito satisfatória 
 

 1 2 3 4 5 
15.1 Trabalho com outros grupos da Família Vicentina      
15.2 Trabalho com a Igreja       
15.3 Trabalho com outras organizações      
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